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DECEMBER 2021 

Samarbetsavtal gällande försörjning av personliga 
hjälpmedel samt överenskommelse gällande hjälpmedel 
vid medicinsk behandling 
 

 

Samarbetsorganisationen 
Hjälpmedelsforums möte december 2021 

Den 2 december genomfördes ett digitalt möte med Hjälpmedelsforum, som innehöll både 

aktuell information samt möjlighet till gruppdialoger. Anteckningar samt presentationer från 

mötet är publicerade på Vårdgivarwebben, nertill på sidan om Hjälpmedelforum. Där kommer 

också detta informationsbrev att finnas, eftersom ytan på Alfresco upphör vid årsskiftet. 

Vårdgivare har representation i Hjälpmedelsforum för att kunna ta del av information och ha 

möjlighet att påverka. Just nu finns det vårdgivare som har vakanta platser. Mejla till 

samordning.hjalpmedel@vgregion.se vid intresse av att delta som representant. 

>> Länk till Hjälpmedelsforum på Vårdgivarwebben 

 

Tjänsterna 
Hjälpmedelscentralen ska tillhandahålla jourreparation för avtalade hjälpmedel inom 

Samarbetsavtalet (Avhjälpande underhåll) 

Jourreparation innebär att behov av reparation kan anmälas, och att reparation ska kunna 

utföras, utanför Hjälpmedelscentralens ordinarie öppettider. Inställelsetiden är 5 timmar. 

Jourreparation gäller luftfylld madrass för trycksårsprevention, elektriskt reglerbar säng, 

sänglyft, personlyft. Efter förskrivarens bedömning kan jourreparation gälla manuell rullstol, 

drivaggregat för självständig förflyttning samt elrullstol för inomhusbruk.  

 

Beredningsgrupp Avtal & Överenskommelse har fått information om att 

hjälpmedelsanvändare upplever att förskrivare inte alltid har tillräcklig kunskap om tjänsten 

rätt till jour. För jämlik vård är det viktigt att förskrivare använder checklistan i guiden och vid 

behov gör beställning med avsedda artikelnummer.  

>> Länk till Checklista för bedömning av behov av jourreparation  

>> Länk till information om jour samt artikelnummer för beställning av ”rätt till jour”, på 

Hjälpmedelscentralens webbplats 
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Skada utöver normal förslitning/onormalt slitage 

(Avhjälpande underhåll) 

Den 1 oktober publicerades uppdaterade rutiner för samverkan mellan Hjälpmedelscentralen 

och vårdgivare vid onormalt slitage. Arbetssättet innebär att tekniker på 

Hjälpmedelscentralen gör en bedömning utifrån produktperspektiv och vårdgivaren gör en 

bedömning utifrån patientperspektiv. Tillsammans ska sedan parterna komma fram till om ett 

onormalt slitage ska tilläggsdebiteras vårdgivaren eller inte. Som stöd finns en 

processbeskrivning samt två checklistor i form av en vägledning för tekniker och ett 

beslutsstöd. 

>> Länk till processbeskrivning 

>> Länk till vägledning för tekniker inför ställningstagande till behov av samråd med 

vårdgivare 

>> Länk till beslutsstöd för bedömning om ett hjälpmedel som varit utsatt för onormalt slitage 

ska tilläggsdebiteras 

 

Visning av nytt upphandlat sortiment vecka 9 2022 blir digitalt 

(Expertstöd och konsultation) 

Med anledning av rådande omständigheter kommer visningen av nytt sortiment bli digital, 

med start 28 februari 2022. Produkter kommer visas inom områdena ramper, sitt- och 

ryggdynor, lyftar och lyftselar, drivaggregat samt gånghjälpmedel. 

>> Länk till information på Hjälpmedelscentralens webbplats  

 

Produktkatalog kompression 

(Sortiment) 

I samband med nytt sortiment av kompressionsprodukter har en produktkatalog publicerats. 

>> Länk till produktkatalog på Hjälpmedelscentralens webbplats 

 

Om Hjälpmedelscentralens utbildningar 

(Expertstöd och konsultation) 

Kvartal 1 2022 (Jan-mars) krävs tyvärr återigen omställning utifrån Covid-19. Utbildning i 

Komfortrullstolar ändras till att genomföras digitalt. Viss uppdragsutbildning kan genomföras, 

exempelvis på distans. Kontakta Hjälpmedelscentralen så gör vi tillsammans en bedömning 

om det är möjligt att genomföra. 

Utbildningstillfällen som kräver deltagare på plats kommer flyttas fram till april-juni, när vi vet 

att det är möjligt. Under 2021 har Hjälpmedelscentralen trots Covid-19 utbildat ca 300 

deltagare vid 26 utbildningstillfällen. Nio tillfällen fick ställas in under hösten. 

Hjälpmedelscentralen har sett fler sena avbokningar och oanmäld frånvaro än vanligt. Våren 

2022 återinförs avbokningskostnaden 1000 kr för de fall en utbildningsplats avbokas efter 

anmälningstidens utgång. Vissa utbildningstillfällen blir snabbt fullbokade. I de flesta fall finns 

dock platser att tillgå på något av våra annonserade tillfällen.  

Arbetet med digitalisering och att erbjuda mer kompetensutveckling på distans fortsätter.  

>> Länk till information om utbildningar på Hjälpmedelscentralens webbplats 

>> Länk till inloggning till Lärportalen 
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Ny kategori av felrapporter från och med januari 2022 

(Rapportering av avvikelser, fel och förkommet hjälpmedel) 

Från och med årsskiftet införs ”Felaktig artikelinformation” som en ny kategori av 

felrapporter. Kategorin ska användas när beställaren upplever att information om en artikel 

saknas eller är felaktig, i exempelvis webSesam eller på Hjälpmedelscentralens hemsida. 

Felaktig artikelinformation kan t ex vara att en artikels benämning, materialbeskrivning eller 

storleksangivelse är felaktig eller otydlig. Anledningen till att den nya kategorin införs, är att 

Hjälpmedelscentralen snabbt ska kunna rätta felaktig information om en artikel. 

 

Om behörigheter till Crystal Reports 

(Statistik och analys) 

Varje vårdgivare (Offentlig primärvård, sjukhusen, Habilitering & Hälsa och de 49 

kommunerna) har möjlighet att få konton med personlig inloggning. Hos de flesta vårdgivare 

har 2-3 personer efterfrågat personliga konton, dock är det många som inte har aktiverat 

kontot genom att bekräfta via sms. De konton som inte aktiverats före 2022-02-01 kommer 

att avaktiveras. Eventuella frågor gällande aktivering av konto kan ställas till 

samordning.hjalpmedel@vgregion.se. Om befintligt konto behöver ändras till en annan 

person ska formulär på Hjälpmedelscentralens hemsida fyllas i. 

>> Länk till formuläret Ansökan om ändring av konto till ny person för rapporter i Crystal 

Reports. 

 

WebSesam 

För att göra det lättare för både webSesamanvändare och de som underhåller information 

om webSesam finns nu manualen som en samlad information i PDF-format. Dokumentet 

samlar instruktioner, länkar, exempel och frågor och svar.   

>> Länk sidan om utbildning och guider på Hjälpmedelscentralens webbplats 

 

Hantering av tyngdtäcken 
Alla tidigare förhyrda tyngdtäcken är nu är borttagna från vyn Hjälpmedel i webSesam. Alla 

överdrag av olika slag ligger dock kvar. Det är en blandning av köp- och hyresartiklar som 

vårdgivare själva kan ta bort via ”Retur av hjälpmedel”, eftersom alla är kategoriserade som 

tillbehör. 

  

Det finns även en handfull tyngdtäcken som är köpta, alltså ägs av en vårdgivare, men är 

registrerade på patient i webSesam. Dessa täcken har inget individnummer. Om dessa 

täcken inte längre används och kanske är kasserade kan även dessa tas bort från 

hjälpmedelsbilden på samma sätt. 
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Aktuellt från Hjälpmedelscentralen 

Kvalitetsuppföljning 
>> Länk till Hjälpmedelscentralens kvalitetsuppföljning kvartal 3, Samarbetsavtal 

>> Länk till Hjälpmedelscentralens kvalitetsuppföljning kvartal 3, HjMB 

 

Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel 
 

Riktlinjer 

Förskrivning av konsumentprodukter 

Sortimentet ska i första hand bestå av produkter som är CE-märkta som medicintekniska 

produkter. Idag finns ett fåtal konsumentprodukter som kan förskrivas. Förskrivning av en 

konsumentprodukt ställer högre krav på förskrivaren gällande bedömning, riskanalys och 

information bland annat om att patientskadeförsäkring inte gäller. 

>> Länk till information i handboken 

 

Förskrivning av hjälpmedel till asylsökande och personer utan nödvändiga tillstånd 

Vuxna personer som är asylsökande eller som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd har 

rätt till akut sjukvård och ”vård som inte kan anstå”. Vad som ska räknas som vård som inte 

kan anstå måste avgöras i det enskilda fallet av ansvarig hälso- och sjukvårdspersonal. 

Beredningsgrupp Handbok & Sortiment har uppmärksammats på att denna bedömning 

kanske inte alltid görs och vill därför påminna om att det alltid krävs en bedömning av om 

förskrivningen faller inom vård som inte kan anstå. Detta utöver den bedömning som görs 

utifrån produktanvisningens kriterier och mål. För barn till och med 17 år gäller samma regler 

för hälso- och sjukvård som för barn som är folkbokförda i Sverige. 

>> Länk till information i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel 

 

Förändringar gällande riktlinjer finns beskrivna i ändringslogg. 
>> Länk till Ändringslogg 
 

 

Produktanvisningar 

Förändringar gällande produktanvisningar finns beskrivna i ändringslogg.  
>> Länk till Ändringslogg 
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Omvärldsbevakning 
 
Projekt gällande välfärdsteknik i samverkan (digitala hjälpmedel) 

Det pågår ett projekt i samverkan mellan VGR och kommunerna i Västra Götaland. Mer 

information finns på www.vardsamverkan.se 

 

Prenumerera på nyheter 

RSS (Really Simple Syndication) är ett sätt att göra nyheter, bloggar och annat innehåll 

tillgängligt för prenumeranter. Bland annat kan man prenumerera på de nyheter som 

publiceras om Samarbetsavtalet, Överenskommelsen, webSesam, Handboken samt 

Hjälpmedelscentralen, genom RSS. Beroende på webbläsare kan du behöva en RSS-läsare. 

 

 

Med önskan om en GOD JUL och ett gott nytt år! 
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